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Pázmándy László 
NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK 

Megfejteni a titkát, 
Az ég nem engedi. 
Nevünket vízre írták, 
Angyalok seregei. 
 
Búcsúzni megy a vándor, 
Csillagtalan éjben, 
Kiben az a vágy lángol, 
Hogy időben odaérjen. 
 
Tévutakon bolyongás, 
Kezét elengedte, 
Utolsó találkozás, 
Álmából keltette. 
 
Nevünket vízre írták 
Otthontalan szelek, 
Szívünket szétszakítják, 
Búcsút intő kezek. 
 
Nincs szavunk ahhoz, ki elmegy, 
Gyertyaláng pótolja, 
Erőt ad minden csendnek, 
Helyettünk elmondja. 
 
Üveggyöngyök fényében, 
Megyünk mindahányan, 
Szirének énekében, 
Sötét hallgatásban. 
 
Vigasz nélkül a világ, 
Mégis gyertyát gyújtunk, 
Nevünket vízre írták, 
Az Úr kezében sorsunk. 
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ÉJI KERT 

Amíg velem voltál, más színű volt az ég, 
És várt ránk az alkony, míg a völgybe értünk. 
Az erdei úton tartotta még a fényt, 
És egymáshoz igazította a léptünk. 
 
Amíg velem voltál, sötét bokrok között, 
Utat mutattak a fehér virágok. 
Az este ünneplő ruhába öltözött, 
És elfeledtem a kegyetlen világot. 
 
Amíg velem voltál nem mértem az időt, 
Nem tudtam mennyi a lepergő homok, 
Csak a fák színe lett zöld, és újra rőt, 
Mint időt megállító csendes alkonyok. 
 
Amíg velem voltál, begyógyultak sebek, 
A rejtettek, melyeket eltakartam, 
És megtaláltam azt, mit mindenki keres, 
Az elárvult szavakkal elmondhatatlant. 
 
Arkangyalok járnak az éji kertben, 
Itt van minden, mi szívnek keserű. 
A teraszon, vagy a lázas képzeletben, 
Mintha, halkan sírna egy hegedű. 

ÖRÖKÖS ŐSZBEN 

Ha jön az ősz, a hívatlan vendég, 
Ültesd le asztalodhoz. 
Aranyló boroddal ülj le mellé, 
Minden bánatot oldoz. 
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Varga Rudolf 
PRÓBÁLGATLAK, VILÁG 

Hajdu Imrének 

Bocik, malacok temetője, gyerekkori 
piszpangbokrok a pirosköhögésű 

ég alatt elúsztak, mint 
vízbefojtott kiscicák, pacsirtazuhanást 

bámuló legelők. Elúszott alólam 
a föld, hol békává varázsolt 
királyfi voltam, a mesebeli 

szegénységben mesévé váltam, miközben 
játékország utolsó katonája elesett, 

én csodára vártam a parányi-tág 
szobában, de Krisztus az Olajfák- 
hegyéről semmilyen bajban nem 

jött le, hol apám ingét feltérképezte 
estére az izzadság, nyomor 

zabálta a nyomort. Nem emlékeznek 
rám a búcsúk, a piactér céllövöldéi, 

színes papírjai, hol mindenki 
kisöccse, bogárimreszemöldökű 

voltam. Már öleltem a várost, hol 
közölték kilétem, hol összeszorított 

ököllel álmodtam, a mindenenröhögésben 
elkószáltam, tékozlófiú, marárfészekszívű 

anyámba rúgtam, hol 
ölem megtelt virágálmokkal. 

A téglagyár, a tenyerem értesített 
a világról, most-légy-becsületes-időkben, 

most-segíts-meg-Mária-ha-tudsz-időkben, 
mikor ismerőseim esténként 

az asztaltól engem 
tekintetükkel kivacsoráztak. 
A kollégium, mint a filmeken 
látott koncentrációs táborok 
csontkamrái, hol dühöngtek 



71 

GARABONCIÁBAN 

Lábam is sarat dob utánam, falvak huzatos 
utcái veszett kutyákat uszítanak idegen szagomra, 

havas erdőmben, ősemberfüstös barlangból 
gyűlölködöm. 

Rutafa, rutafa, emelj fel mégegyszer! 
Sár húz le sárba, hangomat meguntam, 

inkább hívok sírásókat, leheletem tovább 
nem lélegzem, másznék vissza ágaidra, rutafa, 
harangok mennyországa, ég, föld közt lebegve 

felizzanék újra, vihar madártollként vinne, 
lennék bolygó, Magyarország dühöngő göröngye, 

Garabonciában fájdalmas izzás, ismeretlen 
gyújtogató, fröccsennék vöröslő égen villámmá, 

felhőköpenyemben hoznék esőből kikelő mindennapi 
kenyeret, szabadítanék egek hálójába akadt 

madarat, siratnék pirosra pörkölődött pipacsot, 
kettétört ágat, átrepülve éjszakákat, fekete 
ünnepen, szeretőm lenne a halál, nyafogó 

szél, sámánok szukája lombjaival simogatna, 
szúrnék késvirágot 

szíve fölé, ne fázzon országúti vándor, ordas 
életében a szegény, lennék vas fájdalma, fekete 
tavak minden ördöge, tetőjáró kandúrok éjféli 

cimborája, pénzhamisítók gyullongó álma, 
kóborlásomból rabolnék szeretetet, feküdnék 

hóra, fagyos lópaták nyomai alá, betakarna 
álom, meleg dunyha, Krisztus születése előtti 

csendben kezdeném utolsó magányosságom, legnagyobb 
csavargásom, bejárnám magam visszafeléúton 

újra, nemlétező városomból el, a nemlétező házba. 


